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ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
2004. augusztus 26-án 1030 órától

Jelen vannak:

a Jelenléti ív szerint

Elnök úr megnyitja a kibővített elnökségi ülést.
Főtitkár úr ismereti az MMT Nagygyűlésével kapcsolatos kiosztott nyomtatott anyago kat:
jelentkezők listája, beküldött abs ztraktok, menetrendi kivonat . Elmondja a Nagygyűlés
tervezett időbeosztását:
csütörtökön 10,30-kor konferencia megnyitás , majd három Manninger előadás, 13,15-kor
Farkas Elek emlékülés , este 18,00 -kor a MMT Közgyűlése és 20,30-tól fogadás;
pénteken reggel 8-tól poszter, vagy előadás i szekciók, a kirándulás 14,00-kor indul;
szombat 8 -tól szekciók. A Nagygyűlés ebéd előtt ér véget.
Az Emlékülések kezdését 10,30-ra kellene időzíteni.
Kéri a szekciók vezetőit ennek megfelelően állítsák össze a programot. Ha sok az előadás,
akkor többet át kell minősíteni poszterré. Az előadások esetében is többféle időtartam
alkalmazható, így a szekciók kiemelt előadásai 15+5 percet kaphatnak, míg általánosságban
10 perc előadás + 5 perc vita.
A szekcióvezetők megkapták az ösztöndíjra jelentkezők listáját. Összesen 65 kérelem érkezett
be. A díjazott 22.500,-Ft-ot kap a helyszínen.
A vita három tárgykörben az alábbiak szerint folyt.
1. Általános időbeosztás , absztraktok, program, közgyűlés
Farkas professzor úr felveti, hogy ha a társszakmák emlékülései azonos időben lesznek az
érdeklődők nem tudnak csak egy emlékülésen részt venni.
Meghívót kell a közgyűlésre küldeni a tagoknak.
A program a MMT web -oldalon elérhető lesz.
A díjazottak értesítése elektronikusan történik.
Sokan nem igazolták vissza az absztraktjukat, és így az elveszhetett. A jövő héten nyilvánossá
tesszük az abs ztraktokat, így ellenőrizhetők lesznek.
Nem egységesek az abs ztraktok címei, munkahelyek, stb. A programfüzetben csak a
munkahely neve, város legyen feltüntetve, lesz külföldi is, ott az ország is legyen feltüntetve.
A szekciók párhuzamosan mennek az emléküléssel együtt, 4 szekció is mehet párhuzamosan.
Maráz Anna kérdezni, hogy a poszterelőadásokat hogyan szervezzék meg? A poszterek a
Nagygyűlés során végig fennmaradnak. A poszterelőadások időtartama 5 perc a vitával együtt
(3+2 perc).
A kirándulás áttehető-e szombatra? A programot már az első körlevélben meghirdettük,
emiatt nem változtathatunk.
2. Ösztöndíjak
A beérkezett ösztöndíjkérelmek: Fermentációs Kollokvium 4, Virológia 21, Bakteriológia 8,
Immunológia 1 , Mezőgazdasági és élelmiszer mikrobiológia 10, Mikológia 21.

32 ösztöndíjat javasolt a főtitkár úr, szekciók szerint: Fermentációs Kollokvium 2, Virológia
10, Bakteriológia 4, Immunológia 1, Mezőgazdasági és élelmiszer mikrobiológia 5,
Mikológia 10. A szekcióelnököktől szeptember 1-re kéri a javaslatokat.
3. Farkas Elek emlékülés
A Farkas Elek emlékülés felkért előadói és a felkért vitavezetők névsora az elnökség
határozata alapján:
A vírusdiagnosztika…: Berencsi Gy. és Szűcs Gy., ill. Takács M. Vitavezető: Belák S.,
Minárovits J.
Molekuláris módszerek…: Nagy B., Harrach B. Vitavezető: Mészáros J.
Az a nerob…: Nagy E. Vitavezető: Rozgonyi F.
Az e mberi…: Emődy L. Vitavezető: Pászti J.
Molekuláris mikológiai…: Maráz A . Vitavezető: Hornok L.
Protozoonok…: Szénási Zs . Vitavezető: Sréter T.
Az é lelmiszerek…: Deák T . Vitavezető: Nagy B.
Patogének detekciójának…: Márialigeti K . Vitavezető: Takács M. vagy Szűcs Gy.
Főtitkár úr kéri, terjesszük, hogy legyen vita, legyen sok kérdés.
Deák Judit javasolja az emlékülés kiterjesztett abs ztraktjainak megjelentetését cikk formában,
mintegy minireview-ként.
Absztrakt határidő: szeptember 10. (magyarul).
A minir eview határidő: november 1. (angolul).

Dr. Deák Judit

